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Oud izjer“

Harmonie en Drumband 'Sirena'
Denkt u zaterdag a.s. aan de oud papier kliko!! Gaarne
voor 9.00 uur aan de kant van de weg met de even
huisnummers plaatsen.

www.sirena
hoogemierde.nl

C.V. De Haoiboerkes
Geen carnaval? Da kan toch nie !!!
Dat klopt: géén carnaval, dát kan niet. Maar
het moet dit jaar wel allemaal anders dan
anders.
We hebben een nieuwe Jeugdprinses en Jeugdprins. Zij zijn via de Akkerwinde gekozen via een online gebeurtenis. Jeugdprinses is Guusje
van der Mierden en Jeugdprins is Mart Willems. Waar ze wonen is al
goed te zien aan de versieringen bij hun huis. De “grote” prins is –gelet
op de omstandigheden- niet opnieuw gekozen. Maar de Prins en Adjudant van vorig jaar, nemen ook dit jaar de honneurs waar, dus onder
leiding van Prins Johnny en Adjudant Gijs, gaat het vast allemaal weer
lukken. Als motto hebben we dit jaar gekozen voor “Vierus carnaval”.
Een duidelijke kwinkslag naar het Covid-19 virus, maar ook een teken
dat het carnavalsgevoel eigenlijk een soort van virus is; je wilt per sé iets
van carnaval vieren!

Binnen de coronaregels van het RIVM hebben we toch enkele leuke dingen op touw kunnen zetten. Je hebt er al een speciaal mini-carnavalskrantje over ontvangen (of dat komt binnenkort), maar langs deze weg
geven we ook graag een overzicht:
Versier je huis
Om helemaal in carnavalsstemming te komen, is het belangrijk dat ons
Haoiboerenrijk er feestelijk uitziet. Dat proberen we extra aan te wakkeren door er een wedstrijdje aan te verbinden: Versier je huis.
Dat betekent (carnavals)vlaggen en vlaggetjes ophagen aan je huis, zet
iets geks in je voortuin of schilder je gevel kakelbont, plak iets tegen de
ramen. Maak er iets feestelijks van.
Meld je deelname aan deze wedstrijd uiterlijk vrijdag 12 februari om
23.00 uur aan per email naar info@haoiboerkes.nl en vermeld in het onderwerp “versierd huis” en zet in het bericht je naam, adres en telefoonnummer. Op zaterdagmiddag komt er dan een deskundige jury langs.
Carnavals battle
Op zondag 14 februari gaan we Haoiboeren geschiedenis schrijven met
de Carnavals Battle. Een ludieke online show waarbij teams van 2 personen in een quiz en muziekbingo strijden om leuke prijzen. Elk team
krijgt een partybox, verzorgd door de lokale horeca. Daarin zitten hapjes,
drankjes en de benodigde attributen voor de quiz. Kosten (inclusief partybox) € 33,00 per team van 2 personen. Het aantal deelnemers is niet
onbeperkt, dus schrijf je snel in via info@hoaiboerkes.nl. Vermeld in het
onderwerp “carnavals battle” en geef in je mail de namen van de teamleden, de teamnaam, telefoonnummer en adres.
Zo gaan we ons allemaal thuis gezellig vermaken en toch met elkaar
verbinden, zodat er tóch een soort van groot corona-proof feest ontstaat.
Senioren carnavalsbrunch
Een gezamenlijke brunch in De Bijenkorf zit er helaas niet in, maar we
hebben een leuk alternatief. We brengen de brunch gewoon bij u aan
huis en dat organiseren we samen met de Hooge Mierdse horeca.
Op maandag 15 februari bezorgen we de brunch aan huis bij de 55plussers die dat willen. De rijkelijk gevulde brunch-box bestaat uit een
portie soep, krentenbol, 2 zachte broodjes, pakje roggebrood, plakje suikerbrood, divers beleg (ruim voldoende), een eitje, jus d’orange en melk.
Dus da’s zéker niet niks en meer dan de moeite waard.

Om in de horeca in deze moeilijke tijden een beetje te steunen, vragen
we voor deze “brunch aan huis” een bijdrage van € 11,00 per persoon,
te voldoen bij het bezorgen van de brunch (graag in gepast geld).
De leden van de KBO hebben een afzonderlijk schrijven gehad om zich
op te geven. 55-Plussers die géén lid zijn van de KBO kunnen natuurlijk
ook meedoen. Stuur dan vóór vrijdag 12 februari om 23.11 uur een email
naar info@haoiboerkes.nl onder vermelding van brunch, je naam, adres
en het aantal personen.
Alvast smakelijk eten !
De leukste carnavalsfoto 2021
Hoe vier jij dit jaar carnaval? En kun je dat vast (laten) leggen op een
leuke foto? Stuur die dan uiterlijk maandag 15 februari om 23.00 uur in
via info@haoiboerkes.nl. Geef bij het onderwerp “fotowedstrijd” aan en
geef in het bericht je naam, adres, leeftijd en telefoonnummer. Je leeftijd
hebben we nodig omdat we voor kinderen van de basisschool een
aparte categorie hebben.
Uit de inzendingen kiezen we de leukste foto’s en die verdienen een leuk
prijsje.
We hopen op deze manier een uniek foto-album van carnaval 2021 te
krijgen. Doe je best. Dinsdag 16 februari maken we de prijswinnaars bekend.
Wij wensen iedereen ondanks alle beperkingen een fijne carnaval toe.
Houd rekening van de coronaregels van het RIVM en blijf gezond!

www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl, www.vanenvoorelkaar.nl
info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl, Tel: 06-36293139 of 0618059046

Heku kunststoffen b.v.
Voor al uw vacuüm vorm producten
Telefoon 013-5092400
www.heku.nl

V.O.F. Stukadoorsbedrijf v.d. Borne
Voor alle stukadoorswerkzaamheden
Kerkstraat 7, 5095 BB Hooge Mierde
Tel: 013-5096039 Fax: 013-5096048

Vissers Mengvoeders
Verkoop diervoeders en kunstmest voor particulieren en agrariërs.
Kailakkers 2 B, Hooge Mierde. www.vissers-mengvoeders.nl
Open woensdag van 14.00-18.00u en zaterdag van 9.00- 13.00 u
..

agrariërs .

Warm aanbevolen bakkerij P. van de Voort.
Voor brood, banket en fijne vleeswaren. Ook servicepunt van Post.NL.
Openingstijden: ma t/m vrij wo t/m vrijdag zaterdag
Telefoon
Hooge Mierde 8.30 -13.00u
8.00 – 16.00u 013-5091466
Hapert
8.30 -18.00u
8.00 – 16.00u 0497-338962
Lage Mierde
8.30u-12.30u 13.30-18.00u 8.00 -- 16.00u.013-5091466

Café-Biljart-Zaal "De Bijenkorf"
Uw aangewezen adres voor bruiloften en partijen
Tot ziens bij fam. Meulenbroeks
Telefoon: 013-5091776 www.cafedebijenkorf.com

Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg
Alle ruimte voor troost
Areven 4
| 5521 BA | Eersel | F. 0497-385417 |
Rondweg 26 5531 AJ Bladel T. 0497-383193| www.berkenloonen.nl

